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АНОТАЦІЯ 

У роботі розглянуто любовну (інтимну) лірику ужгородського 

письменника Андрія Любка. Творчість цього поета майже не потрапляла до 

поля зору літературознавців (окрім поодиноких часткових розвідок). 

Запропонований огляд значно різниться від схожих наукових досліджень, адже 

вперше здійснено спробу проаналізувати психологію кохання ліричного героя 

віршів Андрія Любки (дослідження побудовано на психологічних розвідках) та, 

зважаючи на те, що він наш сучасник, використано чималу кількість думок 

самого поета, які зібрано з різних джерел, що дозволило краще познайомитися з 

автором, найголовніше, якомога ближче наблизитися до правдивості у наших 

судженнях. 

Метою дослідження є з'ясування місця Любки-поета у сучасному 

літературному процесі, виокремлення специфіки любовної лірики Андрія 

Любки, дослідження психології кохання ліричного героя його віршів. У роботі 

розв’язуються такі завдання: 1) з'ясування особливостей ідіостилю митця; 2) 

визначення головних мотивів у творчості поета; 3) виявлення спільних рис у 

творчості Сергія Жадана та Андрія Любки; 4) аналіз особливостей любовної 

лірики митця; 5) здійснення спроби зрозуміти психологію кохання ліричного 

героя поезії Андрія Любки.  

Пріоритетними в дослідженні постають методи цілісного та стильового 

аналізу, аналіз наукових літературознавчих праць, герменевтичний та описовий 

методи. Робота складається з двох розділів.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Дослідження сучасної літературної ситуації, зокрема 

нових тенденцій в українській поезії, її розвиток та еволюція – актуальні 

завдання українського літературознавства. Значний інтерес викликає творчість 

поетів-двотисячників, серед яких значне місце посідає ідіостиль ужгородського 

письменника Андрія Любка, зокрема, його любовна лірика.  

Не лише любовна лірика Андрія Любки, а й поетична творчість загалом, 

майже не потрапляли до поля зору літературознавців та інших науковців (окрім 

поодиноких часткових оглядів його поезії). Запропонований огляд творчості 

поета значно різниться від схожих наукових досліджень. По-перше, вперше 

здійснено спробу проаналізувати психологію кохання ліричного героя віршів 

Андрія Любки (побудована на психологічних розвідках). По-друге, зважаючи, 

що автор наш сучасник, використано чималу кількість думок самого поета, які 

зібрано з різних джерел, що, на нашу думку, дозволить, одночасно, краще 

познайомитися з самим поетом та, найголовніше, якомога ближче наблизитися 

до правдивості у наших судженнях. 

Актуальність дослідження полягає і в тому, що, окрім любовного 

дискурсу, здійснено спробу розглянути стосунки поета і літературного 

покоління, виокремити провідні ознаки ідіостилю поета-двотисячника, 

зрозуміти причини творчого протесту молодого автора.  

Огляд літератури. Проблему особливостей ідіостилю Андрія Любки 

частково вивчали Юрій Завадський, Ігор Котик, Анна Нестерова, Ярослав 

Карпець (Яр Левчук), Василь Ґабор. Під час аналізу та вивчення особливостей 

любовної лірики поета використано дослідження Наталії Коваль, Миколи 

Гуцуляка. Досліджуючи, психологію кохання ліричного героя Андрія Любки 

використано психологічну працю Анатолія Дмитренка. 

Метою дослідження є з'ясування місця Любки-поета у сучасному 

літературному процесі, виокремлення специфіки любовної лірики Андрія 

Любки, дослідження психології кохання ліричного героя його віршів.  
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- з'ясувати особливості ідіостилю митця; 

- визначити провідні мотиви у творчості поета; 

- виявити спільні риси у творчості Сергія Жадана та Андрія Любки; 

- проаналізувати особливості любовної лірики митця; 

- зробити спробу зрозуміти психологію кохання ліричного героя поезії 

Андрія Любки. 

Об'єктом дослідження є поетичний доробок Андрія Любки, зокрема 

його збірки «Вісім місяців шизофренії», «Тероризм» та «Сорок баксів плюс 

чайові». 

Предметом дослідження є особливості любовної лірики поета, 

психологія кохання його ліричного героя, специфіка жіночих образів. 

Методологія дослідження. Пріоритетними в дослідженні постають 

методи цілісного та стильового аналізу, аналіз наукових літературознавчих 

праць, герменевтичний та описовий методи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше здійснено спробу 

цілісного аналізу творчості Андрія Любки; виявлено ознаки його ідіостилю; 

досліджено особливості любовної лірики поета.  

Практичне значення дослідження. Результати дослідження можуть 

бути використані при розробленні лекційних та семінарських занять, написанні 

курсових, бакалаврських, дипломних робіт, укладанні антологій тощо. Окремі 

положення мають дискусійний характер і можуть слугувати основою для 

подальших наукових досліджень. 

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, висновків та списку використаної літератури, що включає 39 позицій. 

Загальний обсяг роботи – 51 сторінка, з них – 40 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ І. АНДРІЙ ЛЮБКА НА СИСТЕМІ КООРДИНАТ 

«УКРСУЧЛІТУ» 

1.1.Знайомство з поетом. Творча «деградація»: від поезії до прози  

Аби проаналізувати поезію Андрія Любки, потрібно зрозуміти на який 

час припадає його творча діяльність, адже кожна доба має свої особливості, які 

зумовлюють специфіку літературного процесу. Починаючи з середини 1990-х, 

для України  характерна надзвичайно велика кількість дебютів («писати може 

кожен»), тому звичайний початківець (як-от автор цього дослідження) легко 

може загубитися серед великої кількості імен сучасних українських літераторів. 

Одним з найбільш талановитих та найбільш креативних поетів сучасності 

став ужгородський поет Андрій Любка, якого багато хто жартома називає 

позашлюбним сином Андруховича. Сам автор, пояснюючи таку плітку, 

розповідає: «Вона народилася у франківській «Химері», де Юрій Андрухович 

вів мій творчий вечір. Хтось із глядачів, через схожість у наших з Юрком 

манерах і голосі, запитав: «Пане Юрію, а чи не є Андрій Любка вашим 

позашлюбним сином?», а той жартома відповів, що це правда. Ми довго ще, 

виступаючи разом, жартували з цього приводу» [6]. І тут є ще дещо цікаве, 

зокрема, факт, що двадцятирічний, майже невідомий у літературний колах 

поет-початківець Андрій Любка проводить свій літературний вечір разом із 

метром сучасної української літератури. І це лише у двадцять років. Далі пішли 

презентації власних поетичних та прозових збірок, а за ними і літературні 

премії. І як наслідок усього переліченого ‒ визнання в літературних колах та 

популярність.  

Такому успіху молодого поета дивуватимуться навіть представники ЗМІ: 

«Хто би колись подумав, що хлопчина з невеличкого містечка Виноградова на 

Закарпатті, який ріс без батька, в молоді літа встигне зробити те, чого інші до 

глибокої старості не досягають. Здобув вищу освіту у двох університетах 

(зокрема за кордоном). Переміг у Міжнародному конкурсі молодих митців на 

стипендію міністра культури Польщі і навчався у Варшавському університеті, 
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випустив у світ вісім поетичних та прозових збірок. Володіє п’ятьма 

іноземними мовами. Перекладає поезію з польської, сербської, хорватської, 

англійської. А твори Андрія вже перекладені 12-ма мовами світу» [42], ‒ 

такими словами свого часу презентувала поета Андрія Любку своїм читачам 

газета  «Високий замок». 

Зазвичай, читач спершу знайомиться з творчістю поета, а потім (якщо 

зацікавиться) із ним самим. Наше знайомство із Андрієм Любкою, точніше з 

його віршами, було випадковим. В одній із соціальних мереж трапився 

відеоролик  під назвою «Ти прокинешся зранку і скажеш». То був вірш, тоді ще 

невідомого поета Андрія Любки, до речі, у його ж виконанні. Відчувався кожен 

його звук, кожна емоція. Ніби хтось з нас втрачає кохану через смертельну 

хворобу:  

А потім в лікарні, як божий знак, 

Медсестра мені скаже: у тебе рак. 

І ти закричиш, а я промовчу, 

Через вісім місяців ляжу в труну [1, с. 99] 

У нашій інтерпретаційній свідомості поезія наскільки злилась із творцем, 

що навіть подумалося про те, що, можливо, Любка сам має (чи мав!) такий 

діагноз. На щастя, це була лише авторська фантазія. Та чи може віршолюб, 

читаючи твори сучасних авторів, ототожнювати ліричного героя із його 

творцем? Літературознавець Ярослав Голобородько вважає, що однією з 

провідних ознак сучасних українських текстів є автобіографізм: «Автори 

зосереджені, щоб не сказати ‒ зациклені, на тому, як відчувати, переживати, 

відстежувати все, що, звісна річ, відбувається в них самих, та пропускати крізь 

себе те, що діється навколо них» [10]. Подібну думку висловлює і Олександр 

Стусенко: «Афішоване просебеписання ‒ незникома риса постмодерної 

літератури, постмодернізувати яку наші й не тільки наші літератори активно 

намагалися вже у 20-х роках XX ст.» [36].  Та  сам Любка заперечує подібні 

твердження: «Думаю, що молода українська література увесь час тим і 
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страждає, що постійно описує автобіографічні речі, рефлексії… А насправді 

вони не настільки цікаві. Це не такі біографії, які могли би когось зацікавити» 

[41]. Інша справа, що саме смерть є однією з найулюбленіших тем Андрія: 

«Смерть – моя основна тема, хоч це не означає, що пишу лише про це, в мене 

безліч веселих віршів, але все ж саме тема смерті «тримає» мене найбільше. 

Можливо, тому, що саме смерть дозволяє передати якісь надпочуття, 

задуматися про справді важливе та, хоча це пафосно звучить, метафізичне. Я 

народився з вадою серця і хронічною астмою, лікарі казали, що не проживу й 

місяця, але тепер усе нормально. Таке враження, що ми зі смертю посміхаємося 

одне одному» [16]. То ж і не дивно, що у поезії він неодноразово згадує смерть: 

«Найкраще про нас напишуть у некрологах, найкращий Наш вчинок – це 

смерть» [1, c. 78]. 

Із іншого боку, чи звернули б читачі на вірш Андрія Любки «Ти 

прокинешся зранку і скажеш» (та й будь-який інший), якщо б мали справу лише 

з текстом, адже у ньому автор балансує на межі верлібру та силабо-тоніки, що 

не дуже приваблює пошановувачів традиційної поезії? 

Що ти в мені знайшов, я ж навіть не розумію про що ти пишеш, 

Я ж навіть не знала, шо ти – поет, мені просто очі сподобалися. 

І зачіска [1, c. 98] 

 Часом, аби досягти рими, він гребує акцентуаційними нормами 

української мови:  

Ти йому розкажеш якось вночі: 

У мене був хлопець, писав вірш   [1, c. 99] 

Тут, звичайно, слід узяти до уваги, що це лише дебютні віршовані спроби 

автора. Та визріває ще одне питання: наскільки важливе місце займає мова у 

поетичній творчості Андрія Любки? Маріанна Кіяновська відзначає, що: «Ці 

(молоді і наймолодші) поети мають справу не зі словом, не з мовою, а з 

мовленням, точніше, з мовленнєвим потоком, і в цьому сенсі цей напрямок у 

найновішій поезії є цілком інакшим, ніж усе, що було досі [26]. Потрібно взяти 



9 
 

 
 

до уваги і той факт, що період поетичної (бо ж останнім часом письменник 

перейшов на прозу, але про це згодом) творчості Андрія Любки припадає на пік 

популярності слем-турнірів серед піїтів «укрсучліту», який, за влучним 

твердженням Тараса Прохаська, «пропонує цілковите підпорядкування 

поетичної години ініціативі самого поета. Вірші читаються імпульсивно і 

емоційно. Бубоніння геніальних текстів геніальними поетами вже не 

сприймається. А поезія, котра виконується зі сцени чи з подіуму, перестає бути 

писаною поезією. Навіть автори книжок – хоча тепер про видані книжки не 

дуже йдеться – мають у запасі кілька віршів, написаних не на папері, а на слух. 

З розрахунком, що саме так вони будуть сприйматися. Постать поета, який 

декламує, стає таким чином важливішою від того, що декламується [30]. Таку 

особливість віршів Любки відзначає Юрій Завадський: «Ймовірно, ці тексти 

розраховані на усне авторське читання, що має на меті шокувати слухачів. Це 

можемо припускати також з огляду на наявність багатьох алюзій до реалій 

сучасності та модних у теперішній пресі концептів» [17]. Варто відзначити, що 

емоційность та епатажність чи не найголовніша особливість віршів Любки: «У 

тебе бездоганний смак ‒ адже ти вибрала мене» [24, с. 57], «суть поезії 

полягає в пизді» [24, с.103]. 

Усе ж, поезія Любки багатогранна та значно глибша, ніж може здатися на 

перший погляд, а використання верлібру, за його ж словами, для нього 

«намагання здійснити «реформацію поетичної мови, не революцію і не 

експеримент, а саме реформацію, свідоме та якісне розширення меж» [6]. 

Аналізуючи поетичний доробок Андрія Любки, слід відзначити, що 

остання поетична збірка ужгородського письменника «Сорок баксів плюс 

чайові» вийшла друком шість років тому. Із того часу ‒ жодного вірша. 

Звичайно, що нам, як дослідникам-початківцям, цілком достатньо тих трьох 

поетичних збірок («Вісім місяців шизофренії», «Тероризм», «Сорок баксів 

плюс чайові»), які встиг видати Андрій перед тим, як перейти на прозу. Проте 
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як читачам, нам дещо прикро, адже він був чи не єдиним з українських 

сучасних поетів, чиїми віршами ми по-справжньому захоплювалися. 

Перехід Любки-поета до Любки-прозаїка не є винятковим явищем у 

літературі (швидше тенденційним), адже існує твердження про еволюцію 

письменника від поезії до прози. Хоча сам Любка дотримується дещо іншої 

думки: «Поезія, як на мене, – це найвищий щабель розвитку мови, це 

концентроване буття плюс філософія і витончена форма. Тому я вважаю, що 

слід говорити лише про деградацію від поезії до прози» [38]. Зауважила таку 

тенденції в «укрсучліті» і Галина Бабак: «Майже всі поети сучасності пробують 

свої сили як в поезії, так і в прозі» [5]. Для прикладу наводить метра сучасності 

Юрія Андруховича. Ми ж можемо лише прослідкувати за процесом такої 

«деградації» Андрія Любки.  

Писати вірші Андрій Любка, за його ж словами, розпочав у «зрілому» віці 

– семикласником. Щоправда, блокнот із своїми першими віршами він спалив, 

але в літературу, все ж, прийшов як поет. Очевидно, у 2007 році 

двадцятирічний Любка і не міг подумати про те, що через 10 років з-під його 

пера виходитиме лише проза, адже тоді бачив себе виключно у ролі поета, про 

що, в дещо егоїстичному та зухвалому тоні, писав: 

ця суча українська поезія 

ця йобана силаботоніка 

оця закатована земля 

яка дала світу 

всього двох поетів до мене 

шевченка і стуса [23] 

Скажімо, у своїй першій поетичній збірці Андрій чи не у кожній поезії 

використовує слово «вірші», що, на нашу думку, свідчить, що автор 

ототожнював своє життя із поетичною діяльністю: «Іноді люблю записувати 

сни віршами» [1, с. 8], «Ця любила мої вірші і Екзальтовано говорила про 

мистецтва»[1, с. 27], «Писати вірші: в потязі, барі, на вулиці на коліні» [1, с. 
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16]. Таку думку розвиває і Юрій Завадський, аналізуючи першу поетичну 

збірку письменника: «І його світ також олітературений. Його не дивує те, що 

водій таксі в традиційному шоферському монолозі може раптом заговорити 

«про синтаксичні конструкції Павича або Кундери» [17]. 

Згодом вийшла перша прозова книга Любки «Кілер», яку він написав як 

експеримент, бо йому «було цікаво побавитися з прозовими формами» [2]. 

Андрій тоді ще й заявив, ніби звітуючи перед самим собою: «Вірші мені 

приходять самі по собі, треба просто не лінуватися їх записувати. Тобто я 

значно природніше почуваю себе саме як поет, інші амплуа – невід’ємні 

додатки, але вони все ж не визначальні» [2]. Та вже тоді Любка лукавив, адже, 

на нашу думку, чудово розумів, що саме вірші стануть «невід'ємним додатком», 

але не головним. Можливо, ми й помиляємось, бо ж все легше оцінювати через 

шість років, відштовхуючись від реального стану речей. Цікаво, що прозова 

збірка «Кілер» ‒ результат боротьби Любки-поета та Любки-прозаїка, в якій, як 

ви вже зрозуміли, переміг останній. Андрій про факт такого творчого 

внутрішнього протистояння говорив: «Наскільки я пам’ятаю, перше оповідання 

з «Кілера» я створив у Кракові: починав записувати на папері вірш, а він 

раптом мене «не послухався», перша фраза стала довшою, почала обростати 

словами, і вже на четвертому рядку я пересів за лептоп і почав писати 

оповідання. З прозою сталося так, що від мене втік, до того ж, досить нахабно, 

вірш» [32]. 

Отож, процес «деградації» було запущено, і згодом Андрій Любка став 

відомим романістом, есеїстом, а його книги почали фігурувати у різних «топах» 

поруч зі збірками Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Сергія Жадана та 

інших. Про поезію ж Любки сьогодні, здається, трохи забули, хоча сам 

письменник негативно сприймає такі переміни: «Є відчуття, що вірші не 

приходять, бо за останні три роки я не написав жодного поетичного рядка. Це 

пов’язано з тим, що останнім часом я працюю переважно з прозою, а це зовсім 

інший підхід до побудови речень, це інакший тип мислення. Чесно кажучи, я б 
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хотів повернутися до віршів, та й цілком можу їх писати і тепер, але мені 

нецікаво. Виходять якісь самоповтори, а я шукаю нової мови. Коли вона, ця 

мова, прийде, тоді й вірші почнуться» [38]. Нам, як прихильникам і як 

дослідникам Любки-письменника, більше імпонує його поетичний доробок 

(хоча і проза його теж чудова). На нашу думку, у його віршах більше правди й 

щирості, що визнає і сам Андрій: «Існує, втім, серйозна різниця між моїми 

оповіданнями і моїми віршами: вірші я пишу про себе, про свої падіння, гріхи і 

злети, про свої власні страхи і найінтимніші мрії, а мої оповідання – чистої води 

фікція, вимисел, там вигаданий сюжет і герої» [32]. 

Отже, поки що констатуємо факт творчої «деградаці» Любки-поета до 

Любки-прозаїка. Прихильникам «поетичної версії» Андрія Любки залишається 

сподіватися, що до нього прийде та «нова мова» і вони зможуть  

насолоджуватися новими віршами свого кумира. 

1.2.Матизм, верлібризм та постмодернізм:  Любка ‒ поет–

«двотисячник» 

і думка раптом промайне 

розхилитавши дзвін сумління 

що ми не зайве покоління 

а покоління відчіпне 

Олеся Мамчич 

Андрій Любка належить до покоління двотисячників, покоління не-

угрупувань, а радше окремішніх творчих особистостей, які творять у власному 

віртуальному просторі. Хоча подібне твердження, як мінімум, має хронологічні 

неточності, адже третя (і поки що остання) поетична збірка Любки «Сорок 

баксів плюс чайові» вийшла вже у 2012 році, що протирічить згаданій думці. 

Тому й не дивно, що літературознавець Олександр Вешелені різко виступає 

проти всіх «десятників»: «Ні, ну ви тільки вслухайтеся, та навіть не так – 

спробуйте вимовити: «Двітисячідесятники». Так-так, це вже майже доконаний 

факт, адже Сергій Пантюк мав наміри (і частково їх втілив) видавати 
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наймолодших поетів саме в такій промовистій серії. А далі – ну, ви самі 

здогадуєтеся: двітисячідвадцятники, двітисячітридцятники, і колись там прийде 

час і для двітисячідев’яностників та двітисячістошістдесятників» [8]. 

Суголосною тому є думка Галини Крук: «По-перше, література – це не 

колективна гра, тут усе в індивідуальному заліку. І це бажання повкидати в 

один казан абсолютно різних авторів і вивести з цього якісь літературознавчі 

висновки мене, м’яко кажучи, дивує» [28]. Виступає проти поділу української 

літератури за поколіннєвим принципом і Галина Бабак: «Не обґрунтованою 

виглядає спроба літературних критиків зарахувати сучасних авторів до різних 

«літературних шкіл», що передбачає існування окремих ідейно-стильових 

парадигм, які б об’єднували авторів за «схожістю» поетик, тобто тексти яких 

можна вписати до певних стратегічних модусів (наприклад, вживання/не 

вживання нецензурної лексики, метафоричність/відсутність метафори, акцент 

на змістову/формальну домінанту, співвідношення традиції/новаторства тощо). 

В українській літературознавчій традиції в основі умовного поділу на «школи» 

більшою мірою лежить географічна приналежність авторів і час входження до 

літератури» [5]. 

У контексті цього питання, слід пригадати, що літературне покоління ‒ 

«це група письменників, що приблизно народилися в один час, і, звідси, зі 

спільним життєвим досвідом, з чим пов'язуємо спільність способів реагування, 

емоцій, проблем зацікавлення. За джерело цієї спільноти вважається так зване 

поколіннєве переживання, духовний стрес, що припав на їхню молодість і тим 

самим окреслив духовний зміст покоління. Єдність покоління найбільше 

виражається у той момент, коли воно входить до літератури й протиставляється 

старшому поколінню, чітко проголошуючи свою «інакшість» [3, с. 465]. 

Отже, виникає чимало застережень та запитань щодо доцільності 

десятилітнього поколіннєвого поділу, адже найбільшою мірою під пропоноване 

визначення підпадають хіба шістдесятники, а самий поділ нагадує радянські 

«п'ятирічки», про що говорить Оксана Забужко: «Я дуже не люблю цього 
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механічного поділу на декади. Вісімдесятники, дев’яностики, двотисячники... 

По-моєму, це рецидив радянського мислення п’ятирічками. А якщо ви про 

молодих письменників, то вони, на щастя, дуже різні, й серед них є не тільки 

пошукувачі шоу-бізнесових технологій в літературі, а й цілком притомні 

талановиті люди, чиї дебюти вселяють ентузіазм» [40]. 

Та все ж, попри значну неточність подібного поділу, поетам-

двотисячникам уже встигли навішати декілька ярликів. Зокрема, Олександр 

Вешенелі говорить, що двотисячники – це ті, «хто встигли видатися у «Факті», 

принесли нам Майдан, а також почесне і майже пожиттєве звання «молодий 

письменник», бо ж вони порівняно з «60-никами» завжди будуть юними й 

зухвалими» [8]. 

Світлана Богдан у статті «Коротка антологія сучасних способів говорити 

про Бога, або Знову ця нездарна молода поезія»  зауважує, що «за творчістю 

двотисячників закріпилися три міфи: «матизм» (від слова мат), «верлібризм» та, 

звичайно ж, постмодернізм» [7]. 

«Ще в юнацько-максималістичному віршуванні збірок «Вісім місяців 

шизофренії» (2007) та «Тероризм» (2008) мат для Андрія Любки був як виклик, 

як викрик непокори, як неприхований епатаж»: «Ну і хулі, якщо цю партію 

програно» [39], «Сідаючи в це таксі, Подумки готуєшся до затяжного 

монологу таксиста Про розйобані дороги, про продажних поліціянтів» [1, с. 

49], «Рильський щось говорить Про гекзаметри, курва, я не вивчив ще навіть 

половини» [1, с. 3]. 

У наступних його віршах мат виступає лише як зв'язка від 

надемоційності, внутрішнього переживання: «хуйово ‒ сказав Джек Деніелс» 

[24, с. 33], «моє життя, ця хуйня з дешевими акторами і такими ж 

цукерками» [24, с. 38]. Саме за використання обсценної лексики Любку досить 

часто ганять критики.  

Яр Левчук у рецензії на збірку Андрія Любки «Тероризм», ділиться 

негативними враженнями від знайомства з його творчістю, у якій, як він 
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вважає, лише «фізіологія, матюки, максимальна примітивність ліричного героя, 

тваринницько-споживацький акцент і нічого більше» [21]. Це він намагається 

підтвердити, чіпляючись за кожен знайдений у збірці мат: «А ось і «перли» 

нашого графомана: «Бля», «хрінь» , «піздєц» ,  «йобана» [21]. Тут слід 

зауважити, що критик дещо однобічно (негативно-вибірково) підійшов до 

аналізу поезії автора, адже відразу кидається в очі відсутність конструктиву 

рецензії, проглядається чітка її ціль ‒ принизити, «забанити» поета-вискочку. 

Сам Любка неодноразово давав відсіч подібним недоброзичливцям, які 

стверджували, що матизм чи не головна ознака ідіостилю поета: «Зрештою, я 

не так уже й багато вживаю тих лайливих слів, а коли вживаю, то, на мій 

погляд, виправдано» [6]. До того ж, матизм це, швидше, ознака не 

постмодерних письменників, а постмодерного суспільства та його реалій, а 

«їхні твори сміливо можна використовувати як посібник із вивчення сучасної 

української розмовної мови, у них також достатньо «кріпких слівець», що лише 

підсилює тотожність із реальністю [29]. 

Усе ж, Любка глибоко хвилюється аби читачі не бачили у його віршах 

лише ось цю обсценну лексику, яка має лише підсилювальну функцію: «Там, де 

я читав свої вірші, мене неодмінно сприймали на ура, але я завжди думаю: чи 

зрозуміла аудиторія те, що я хотів їй донести, прониклася моїм настроєм чи, 

може, плескала де-не-де почутим матюкам?» [22]. Слід відзначити, що Любка 

не єдиний з поетів «укрсучліту», який не цурається вживати ненормативну 

лексику у своїх віршах, то чи варто так нападати на автора через це? І чи 

насправді «матизм» ‒ одна з провідних ознак ідіостилю митця? На це запитання 

відповідає сам Андрій: «Ну хіба матюками когось здивуєш? Для кого лайка – це 

виклично?! Це ж буденно. Зрештою, в житті я матюкаюся значно частіше, ніж у 

віршах» [2]. 

Наступний міф за Світланою Богдан ‒ верлібричність сучасної поезії.  За 

неканонічним визначенням В. Єшкілєва «верлібр – це система віршованих 

рядків, ритмічна єдність яких ґрунтується лише на інтонаційній гармонії 
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тексту» [5]. Першим звернув увагу на Любчин «верлібризм» Юрій Завадський, 

аналізючи його дебютну збірку «Вісім місяців шизофренії»: «Деякі з віршів 

книги в уважному читанні виявляються нестерпно довгими, нерівномірними, 

позбавленими поетичної таємничості або підтексту» [17]. Власне, Любка цього 

й не заперечував, а в одному із своїх віршів говорить устами свого головного 

героя: 

Просто думати зранку впадло, особливо 

Якщо мої вірші останнім часом дуже «стабільні»: 

Без надривів у голосі і непотрібних рим, в’язкі, як 

Цей туман, затяжні, як цей дощ [23]. 

У контексті цього, варто й пригадати, що досить часто у віршах Любки 

зустрічаємо асонанси на місці рим: всі/порі, вогні/дощі, хоча/сльота, 

сповна/суєта, або очевидно вимушені рими, або дієслівні рими, або 

необґрунтовані тавтологічні рими тощо. Завадський відразу  знаходить цьому 

пояснення: «Варто згадати, хай йому чорт, реальний контекст: Андрій Любка 

грішить участю в поетичних слемах. Ця обставина диктує свої особливості 

стилю та способи подачі тексту» [17]. Продовжує таку думку Галина Бабак: 

«Поезія молодого покоління набуває спортивного значення, а поетичний текст 

переходить зі сфери інтимної, образної, сповідальної до мистецтва шоу, поп-

арту, акціонізму. На популярність чи пак імідж автора більшою мірою 

починають впливати позатекстові чинники: режисура тексту, уміння триматися 

на сцені й вести діалог з аудиторією, дотепність, жонглювання темами чи 

лексикою, від якої «червоніють виховані дівчатка» [5]. І хоча сам Любка 

відверто цього й не визнає, проте теж відзначає тяжіння сучасних поетів до 

слемерства (не говорячи цього прямо), як до подачі власного поетичного 

доробку: «Зараз із поезією відбувається щось таке, як в античні часи – поети 

більше читають уголос, записують аудіо та відео – такі потреби має сучасний 

читач» [6]. 
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Зрештою, Любка й не претендує на звання «зразкового поета», проте це 

не заважає тому ж таки Яру Левчуку продовжувати ганити його вірші. Не 

вдаючись до панорамного та конструктивного аналізу, він намагається втоптати 

в бруд Любку як поета загалом. Узявши за приклад фрагмент поезії «Писати 

вірші», останній говорить, що Андрій Любка творить не поезію, а «словесний 

понос»: 

Писати вірші: в потязі, барі, на вулиці, на коліні, 

Читати газети, інструкції, брати до рук альманахи 

Іншу гидь, квіти, корчити з себе красунь, лідерів 

Алкоголіків,артикулювати молитви, вірші, меню, пити 

Водку, водку, водку, а потім пиво, а потім пиво, долати гори, 

Схили, підйоми, відстані, любити переудсім тебе, крім 

Того щастя, випивку, гроші, робити зарядку, заряджати 

Телефон, випивати сонце по 50 грам, по 100 грам 

або з горла, пити і пити, випивати і допивати , любити[1, с. 16] 

 Із цього всього Левчук робить висновок: «І таких кілометрових проносів 

у книжці рецензованого автора хоч греблю гати. Після прочитання таких 

верлібро-«проносолібрів» мимоволі постає  питання: а чи потрібен взагалі 

талант, чи бодай якісь здібності, певний письменницький хист, щоб за таке 

віршомазання у нашому мистецькому процесі отримати літературні ордени і 

стати орденоносцем?» [21]. 

Зрештою, це тільки суб'єктивна думка. Та чи варто вдаватися до повного 

заперечення поетичного таланту поета-початківця, який лише у пошуках 

власного авторського стилю. Та й навряд чи подібна критика якісно 

стимулюватиме молодих поетів до самовдосконалення, швидше викличе ще 

більший спротив. Подібним «доброзичливцям» Любка відповідає в одному із 

своїх віршів (до речі, з римою тут уже все впорядку): 

Мені казали, що в мене немає голосу, 

Темне минуле і труднощі з алкоголем, 
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і, як інколи пишуть газетні полоси, 

змішую пиво з горілкою, риму – з болем. 

Мені казали, що в моїх віршах брудно і холодно, 

Біблійний туман і печаль вокзальна. 

На це кажу: у моїх віршах вітри, як жіночі стогони: 

Помірно-континентальні [ 23]. 

 Часто Андрій Любка (очевидно, шукаючи «нову мову») балансує на межі 

верлібру та силабо-тоніки: 

Повітря хвилюється і тремтить, 

Листя вовтузиться, шурхотить, 

Небо проміниться, палахкотить, 

І як з твоїм наближенням від тих кроків 

Віконні шиби дзеленчать, як моя аорта [24, с. 110]. 

Прихильники традиційної форми вірша можуть і надалі кричати про 

неприпустимість подібних експериментів у поезії. Нам залишається лише 

визнати тяжіння молодих поетів до такої гри з мовою, яка, на думку Ростислава 

Семківа, обумовлена тим, що «зникло багато питань, котрі дев’яностникам 

видавалися гострими: писати чи не писати громадянську лірику, чи не є 

аморальним у нашій римованій традиції складати верлібри, чи це злочин 

вживати нецензурщину і сленг? Сучасних поетів та письменників ці питання не 

турбують, суперечності знято, а психологічні проблеми попереднього 

мистецького покоління виглядають анахронічно і навіть дико»[5]. 

Тут найважливіше зрозуміти, що Андрій Любка (як і багато сучасних 

молодих поетів) свідомо, а не від невміння, пише верлібром, використовує 

незвичний порядок слів тощо. Це свого роду протест, який покликаний 

побороти традиційні совкові уявлення про поезію, про її роль у суспільстві. І 

тут справа не тільки у віршах, і навіть не в літературі, мова йде про свідомість, 

про що говорить і Андрій Любка: «В Україні паралельно, не перетинаючись, 

існують дві реальності, дві свідомості ‒ сучасна, модерна і пострадянська 
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совкова. Перша ніяк не може запанувати на повну силу, друга ‒ попри 

багаторічні прогнози так і не зникає. Цей поділ стосується і літератури [25 ]. 

Саме тому зміна граматики, зміна форми висловлювань – це і є підвалина 

зміни свідомості. Таким чином Любка намагається боротися з совком – писати 

вірші, які «совєтська» інтелігенція взагалі поезією не вважає. Окрім епохальних 

зовнішніх змін, відбуваються ще й істотні внутрішні, як-от формування 

неколоніальної свідомості в системі  порадянського часопростору. 

Причин подібних протестів є декілька. По-перше, молоді поети втратили 

довіру до «істинності» та беззаперечної авторитетності творчості попередніх 

поколінь. Звідси і спроба все піддавати сумніву. Вдало, на нашу думку, про це 

висловився Данило Ільницький: «Є труїзмом те, що кожне молоде покоління 

намагається заперечити своїх попередників. Та якщо Михайль Семенко, перш 

ніж палити «Кобзар», добре знав його, то сьогодні частіше зустрінемо людину, 

яка свою закомплексованість, незнання і страх перед традицією завуальовує 

нібито бунтарством, «стьобом» і висміюванням будь-якої форми «класики» 

[18].  

Та якщо будемо переходити на особистості, то подібне твердження аж 

ніяк не стосується Андрія Любки, який окрім поезії, створив чимало чудових 

есеїв, романів, оповідань, статей, перекладів (чого тільки вартий його переклад 

роману одного із найвизначніших сучасних сербських письменників 

Светислава Басари «Фама про велосипедистів»). Тобто у його освіченості та 

ерудованості сумнівів немає. 

По-друге, молоді поети шукають нову мову, новий спосіб подачі, адже 

«молода українська поезія сьогодні відстоює претензійну позицію на чільне 

місце в літературному дискурсі. Важливим аргументом цієї претензії є 

інтертекстуальна характеристика поезії, що проявляється через апелювання до 

художньо-словесних кодів, закладених на попередніх етапах формування 

творчої спадщини, її реінтерпретацію у пошуках нових стилів, форм, жанрів 

[31]. 
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Про свідомість такого вибору сучасних поетів говорить один із них 

(Андрій Любка): «Дуже жваво розвивається молода література, яка шукає для 

себе нові форми популяризації. Відеопоезія, слеми, перформенси і концерти 

поетів із музикантами стали вже звичними явищами. Не обійшлося тут, звісно,  

й без допомоги інтернету, адже молодому нікому не відомому автору важко 

знайти можливість публікації в країні, де літературні часописи можна 

порахувати на пальцях однієї руки [25]. 

По-третє, нині не існує єдиного консолідуючого центру, який би не лише 

об'єднував сучасних поетів (і всіх літераторів), а й був авторитетом. Не секрет, 

що це наслідок неспроможності та, по суті, відірваності  від сучасного 

літературного процесу Національної спілки письменників України, яка 

залишилася совковим надбанням: «Члени спілки (а їх є понад 2 тис.) переважно 

не відіграють ролі ані в суспільному, медійному і - sic! ‒ літературному житті. 

Зараз НСПУ перетворилася на організацію закритого типу, яка «живе своїм 

життям»: має свою малотиражну газету «Літературна Україна», в якій значну 

частину займають політичні матеріали і «крики про знищення всього 

українського», і з номера в номер друкується критика «постмодернізму», який 

«заполонив літературу і руйнує традиційну високу християнську моральність 

українського народу» [25]. 

Подібну проблему визнають і ті літератори, які мають «членський 

квиток». Зокрема, Леонід Сушко говорить: «Звідки ж оця суспільна, скажімо 

так, НЕДОповага? Як вчиняємо, так і маємо. До лав НСПУ протовпилося 

забагато нездар, котрим, щоб не лише опинитися в незаконному статусі 

письменника, а й утвердитися в ньому, ні до чого делікатність зі шляхетністю. 

Заради себе, незамінного, застосовуються насамперед самовпевненість і 

нахабство. Далі ‒ підступність, інтриганство, прагматизм. Ані натяку на якусь 

там дебільну творчість! Переважна більшість проблем НСПУ ‒ через широкі 

прояви вузького й низького в людині [37]. 
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І найбільш прикро, що проблема й досі залишається невирішеною. Отож і 

виходить, що сучасні письменники  змушені власними зусиллями пропагувати 

(рекламувати) власну творчість за власні ж кошти, бо ж, за словами Андрія 

Любки, «В Україні абсолютно, наголошую  ‒ абсолютно відсутнє те, що можна 

назвати «інфраструктурою» літературного життя. Літературних центрів просто 

не існує [25]. 

До речі, в Андрія Любки є вірш присвячений НСПУ (аби підтвердити 

попердні судження та побачити всю критичність ситуації подаємо його у 

повному вигляді): 

що таке спілка письменників 

це обов’язково передплатити 

газету літературна україна 

згадати про добрі радянські часи 

про безплатні квартири 

відпустити козацькі вуса 

раз на рік писати статтю 

про духовну деградацію нації 

при кожній нагоді цитувати самого себе 

водити колег на п’ятдесят грам 

запивати одним томатним соком на двох 

побухати на черговому ювілеї 

встигнути з’їсти останній бутерброд 

а якщо ні то завернути в серветку 

і о боже за ціле життя 

не написати нічого путнього [1, с. 21] 

Звичайно, це суб'єктивна думка автора, а ми лише дослідники його 

творчості, тому залишаємо за собою право не погоджуватися із вищесказаним, 

але гадаємо, що доля правди у його словах є. 
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Та повернімося до питання верлібричності віршів Андрія Любки. Мусимо 

засмутити тих, хто спробує закинути поету банальне невміння писати хороших 

змістовних римованих віршів, бо ж із силабо-тонікою у нього все гаразд: 

падали в ніч як сміття із вікон  

чекаючи неба шукаючи слів  

так бігло життя неначе полівка  

ховаючись поміж проблем і бабів  

ось так пробути і так прожити  

треба принаймні для того аби  

зрозуміти (або роздуплити)  

життя це пунктир боротьби [1, с. 20] 

Це ще раз підтверджує думку Світлани Богдан, яка говорить: «Якби ми 

провели докладне статистичне дослідження, то з’ясували б, що співвідношення 

верлібрів і силабо-тоніки у молодих авторів становить приблизно «п’ятдесят на 

п’ятдесят». Є ті, хто обирає виключно верлібр або переважно римує, причому 

рима розробляється приблизна або неточна. Проте більшість воліє поєднувати 

обидва способи віршоскладання. Найпоширенішою стала модель, коли автор 

звертається і до силабо-тоніки (не лише в її класичному вигляді, а й в 

експериментальному, з приблизними римами і нерівноскладовими рядками, і до 

верлібру залежно від естетичних пріоритетів конкретного тексту, який має бути 

написаний» [7] 

Третій міф, який закріпився за поетами-двотисячниками ‒ постмодернізм. 

Юрій Андрухович у своїй статті «Час і місце, або Моя остання територія», 

говорячи про постмодернізм, стверджує, що він «перейнятий майже виключно 

цитуванням, колажує, монтажує, паразитує на текстах попередників» [4]. У 

цьому контексті варто пригадати один з віршів Андрія Любки: 

Класична гидь! 

Тремти ‒ я розвертаюсь! Тобі ж кладу я дощок цілий віз. 

Я стверджуюсь, я ‒ утверждаюсь, 
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Бо я ‒ постмодерніст! [14, c. 243] 

Важко не помітити, що у цих рядках Андрій Любка перефразовує вірш 

Павла Тичини «Я утверждаюсь», що говорить про наявність, зазначеної 

Андруховичем, ознаки постмодернізму у творчості Андрія. Саме таким міні-

девізом апелював до читачів Андрій за часів друкування свого вірша в 

альманасі «Джинсове покоління», а згодом зазначив у одному з інтерв’ю, що 

«постмодернізм здох, принаймні таке я б міг дізнатися, якби стежив за 

дискусіями» [12].  

Ще одна ознака постмодернізму, на думку Андруховича, полягає в тому, 

що він «експериментує з мовою (-ами), механічно нарощує суму прийомів та 

засобів, а також їхніх комбінацій…» [4]. Гадаємо, що ми вже достатньо 

говорили про експерименти Андрія Любки з поетичною мовою, про поєднання 

у його віршах верлібру та силабо-тоніки.  

І нарешті, постмодернізм «заграє з масовою культурою, демонструючи 

несмак, вульгарність, не гребуючи "сексом, садизмом і насильством"» [4]. І 

якщо садизму й насильства у поезії Любки не знайдемо, то секс (або натяк на 

нього)  присутній у більшості його віршів. 

Наведені твердження дозволяють нам говорити, що Андрій Любка поет-

постмодерніст, проте це, радше, ознака всієї сучасної української літератури, 

ніж конкретного митця, бо ж, за влучним висловом Андруховича, 

постмодернізм ‒ це «там, де кожен із нас опинився сьогодні, це така обставина 

часу і місця, від якої нікуди нам не подітися…» [4]. 

З цього можемо зробити висновок, що Любка не соромиться 

використовути мат у власних віршах, який, одночасно, виступає засобом 

епатажу поета та підсилює емоційну навантаженість тексту, хоча справжній 

читач мусить за цією обсценною лексикою віднайти значно глибший сенс та 

підтекст. Експериментуючи з мовою, його віршам властиве поєднання 

верлібричності та силабо-тоніки, але це лише екперимент, спроба віднайти 
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«нову мову», а не банальне невміння творити римовані вірші. А його творчість 

‒ яскравий зразок постмодерної культури. 

1.3. Любка і Жадан: алкоголь, сигарети й подорожі  

Я не хочу нікого вразити, просто висловлюю спостереження. 

Андр й Любка 

Як уже зазначалося, Андрій Любка належить до т.з. письменників 

«двотисячників». І хоча ми згадували, що його часто називають «сином 

Андруховича», та все ж, деякі літературознавці, підкреслюючи вагомий вплив 

Сергія Жадана на це покоління («двотисячників»), нарекли останніх 

«піджаданниками». Згадана нами Марія Кіяновська відзначає: «Сила впливу 

поетики і «легенди» Жадана на наймолодше покоління українських поетів може 

бути порівняна лише з впливом поетики і «легенди» Андруховича, причому 

разом узяті ці впливи (Жадан і «пізній» Андрухович) зіставні, скажімо, з 

впливом на російську поезію Бродського. Ще один аспект, про який варто 

сказати, ‒ розпізнавальними знаками для поетичних поколінь стає те, які саме 

вони обирають артефакти і об’єкти для маніпуляцій. У даному разі знаковим є 

«мікропокоління» авторів, що виховалися під впливом поезії Жадана, 

насамперед – Семенчук, Любка, Коцарєв, Лазуткін тощо, а також Вано Крюгер 

(Іван Коломієць)» [26]. 

Шукала точки перетину у творчості Жадана та «піджаданників» Віра 

Хом'як у своїй кваліфікаційній роботі, намагаючись розглянути естетику 

постжаданівського «мікропокоління» сучасних українських поетів. Зіставляючи 

творчість Жадана і Любки, відзначає, що обидва часто звертаються до Бога: 

«Згадки про Бога в Андрія Любки швидше як констатація існування чогось 

вищого, ніж звернення до нього. Та все ж Бог і рахунки ‒ поєднання, що 

нагадує стиль Сергія Жадана. Відмежованість та самотність теж зближують 

світи обох поетів [39] : «Бог покинув мене, він пішов спати, він не чує моїх 

волань про допомогу» [24, с. 42], «Бо в кожному разі наприкінці партії або 

матчу (називай як хочеш) Бог (чи хто там?) виставить тобі рахунок» [24, с. 
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83]. Та, вочевидь, майже кожний поет у своїй творчості звертався до біблійних 

мотивів, тому навряд чи тут можна говорити про свідоме наслідування. 

Зрештою, ми могли б написати ще одну наукову роботу про стосунки 

ліричного героя віршів Любки з Богом, адже це одна з найулюбленіших тем 

Андрія. У цих віршах, на думку Юрія Завадського, «персонаж виявляє 

скептичне ставлення до християнської традиції. У кількох текстах він виразно 

підкреслює свою недовіру до месій, богів, янголів тощо [17]: «…так, ніби це я 

брехав апостолам…» [23], «…Ісус – це просто ходити по світу…» [23] 

«…святий дух читає вірші в камуфляжі, хоча насправді є анархістом…» [23], 

«Але треба випити, бо Бог дивиться на мене і Каже: «Мене звати Бонд.  

Джеймс Бонд» [с. 18], «…моїх гріхів Вистачить для приходу нового Ісуса, для 

всесвітнього потопу…» [1, с. 8], «…грішники, блядь, ви забули про пекло…» 

[23], «…апостоли всі безнадійно п’яні» [с. 51]. Ігор Котик позитивно оцінює 

подібне прагнення Любки: «У ній (поезії Любки) більше стимулюючих 

речовин, а коли вони змішуються з біблійними образами, то градус ще більше 

зростає» [20] 

Усе ж, на нашу думку, Вірі Хом'як все-таки вдалося намацатити той 

стержень, ту тематику, якої не цурався молодий Жадан та яка займає чи не 

центральне місце у творчості всього Любки-поета, ‒ алкогольні напої та 

сигаретний дим. Аргументюючи таку думку, вона стверджує: «Непоодиноким 

явищем у творах Андрія Любки є алкоголь. До речі, у Сергія Жадана є вірш з 

тотожною назвою. Загальновідомо, що в першій збірці Андрія Любки алкоголь 

є наскрізним образом. Його супроводжує специфічна мова арго та сленг, що 

має місце у поезії Сергія Жадана [39]: 

Ну і хулі, якщо цю партію програно, немає 

Втрачених і знайдених поколінь, є 

Лікеро-горілчані заводи, є гори вбитих 

Нікотином коней, є століття абортів і 

Гомосексуальних батюшок московського 
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Патріархату, жоден месія не витягне нас із 

Цього лайна... [1, c. 18] 

Свого часу (після виходу другої збірки поета) саме за такі мотиви 

молодого Любку ганили рецензенти із sumno.com: «Від кількості випитого у 

віршах Любки починає нудити й захитувати. У цьому зв’язку найбільше 

хочеться, щоб «дитя» виросло й перестало хизуватись сміливістю набухатись 

до непритомного стану, «пити водку, водку, водку, а потім пиво, а потім пиво» 

[27]. 

Справді, чи не у кожному вірші ліричний герой Любки  тяжіє чи то до 

алкоголю: «я живу отут напиваюся знову заглиблений в себе немов у єресь» [ ], 

«я знаю багато видів хорошого пива» [23], «заливати свідомість градусом 

алкоголю» [1, c. 16], «я приїхав сюди зранку коли пиво було по три двадцять» 

[23], «ми вдалися до перевірених методів: дискотек, пива, коктейлів, 

підвищення градуса» [24, c. 87], «Жарт виявився не таким вже й смішним – до 

того ж п’яний я погано говорю іноземними мовами» [ 24, c. 76]. 

Інколи на зміну алкоголю приходить сигаретний дим: «цигарки не хочуть 

прикурюватися, розмокають від снігу, що летить просто в обличчя» [23], 

«Курити «Мальборо» й думати» [1, c. 13]. Ба навіть, Любка пішов далі свого 

наставника, тому, окрім алкоголю і сигарет, персонаж його віршів полюбляє 

легкі наркотики. Цікаво й дещо дотепно про це говорить та ж Віра Хом'як: «В 

Андрія Любки спостерігаємо ухил в апологетику іншого наркотичного засобу ‒ 

паління трави. Йдеться не про вітменівське листя трави, а про легкий наркотик 

‒ марихуану» [39]. Інколи він пише про «наркоту» лише у контексті певних 

асоціативних відчуттів: «ми не хотіли до америк францій де в самокрутках 

конопляне зілля» [1, c. 15], «Наше життя коротке й сліпуче, як кокаїнова 

доріжка» [1, c. 94], а часом персонажі його віршів відверто говорять про свою 

слабкість перед таким «допінгом»: «Шаленіли від «Океану ельзи» і марихуани» 

[23], «За хороші фільми, нормальну траву» [1, c. 99], «Ми тинялися всього лише 

в пошуках радості, щастя, екстезі» [24, c. 93]. 
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Дехто може подумати, що раз Любка пише про алкоголь та траву, то 

може вони виступають для нього музою. Та Андрій сам розвіює такі здогадки: 

«Я ніколи не пишу під градусом чи під травою, мені в цих станах хочеться 

чогось іншого, не такого «високого», скажімо – перемагають низькі інстинкти» 

[38]. 

На нашу думку, про істинність подібного наслідування вдало висловився 

Ілля Стронговський (у розмові з Маріанною Кіяновською), який стверджує, що 

«піджаданники пишуть не стільки під Жадана (дуже мало імен, у яких 

відчувається перегук з ним на рівні поетики, і це радше поети його покоління і 

старші), а на рівні запозичення поверхневого: Жадан про наркоту пише ‒ і я 

напишу, тоді як тему подорожі з молодших тільки Коцарев розробляє, а це ж чи 

не основний мотив СЖ, тоді як усі інші чіпляються за матюки, наркоту» [26]. 

До речі, у Любки тема подорожей теж одна з найулюбленіших: «Так я й 

запам’ятаю цей шлях: перехід через Тису, Тісобечі, Матесалка, Ніредьгаза, 

Дебрецен, з якого – потягом Інтерсіті до Будапешта» [24, c. 43], «О третій 

ночі в чужому місті, в якійсь країні, добряче напідпитку, проводжаючи її 

додому з нічного клубу» [24, c. 55]. Власне, це також  відзначала, аналізуючи 

поезію Любки, й Наталія Коваль: «Сорока баксам» приписують 

щоденниковість, навіть дещо дорожню щоденниковість, оскільки збірка 

просякнута мотивом подорожей, мандрів, та не стільки Україною, як 

закордонням. Можливо, це пов’язано з самоідентифікацією у чужорідному 

середовищі, намаганнями з Чужого, Іншого, стати Своїм, стати європейським, 

або ж це пошуки поетом свого місця на карті планети. Інші країни відкривають 

перед ліричним героєм великомасштабними супермаркетами екзотичних 

зустрічей, свіжих вражень, невідомих досі відчуттів, і які мають свої магічні 

властивості лише в певному місці, у певний час. Географія збірки ‒ 

найрізноманітніші країни, та маємо не цілісне їх представлення, а лише певні 

асоціації, покликання на них, топонімність» [19]: «Татри перед першими 

заморозками» [24, с. 74], «стара добра Європа» [24, с. 69], «мішок болгарського 
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перцю» [24, с. 17], «старий румун на трасі біля Тячева» [24, с. 17], «нічний 

Відень» [24, с. 23], «ніч спливає над Дунаєм» [24, с. 25], «перехід через Тису, 

Тісобечі, Метесалка, Ніредьгаза, Дебрецен, з якого ‒ потягом Інтерсіті до 

Будапешта» [24, с. 30], «авіаквиток до Риму» [24, с. 31], «берлінські ес-бани» 

[24, с. 33], «я приїхав в Одесу» [24, с. 112]. 

У контексті цього, потрібно пригадати, що Андрій Любка сам досить 

часто подорожує Європою, зокрема країнами Балканського півострова, а свого 

часу навчався у Варшавському університеті за спеціальністю «балканістика» 

про що розповідає із захопленням: «Це сербська мова, культура, історія, 

політика, звичаї, інтелектуальне життя Балканського півострова тощо. Словом, 

у нас готують фахівців, аналітиків, знавців певних регіонів Центральної 

Європи. А пішов я туди вчитися, бо в якийсь момент зрозумів, що я сам – 

балканець. І за темпераментом, і за сприйняттям світу й пофігізмом до нього, і 

за походженням» [11]. Тож і не дивно, що персонажі його віршів подорожують 

саме цими локаціями. 

Із всього проаналізовано напрошуються логічне питання: у чому 

особливість поета Андрія Любки, чому є попит на його книги, чому люди 

приходять на презентації його збірок, творчі вечори? Як йому вдається 

поєднувати (у віршах) все нами перелічене: вживання обсценної лексики, гру  з 

мовою, «алкогольно-тютюнове захоплення», подорожі, тяжіння до слемерства, 

врешті-решт? І чи правий Яр Левчук, який так «фіналізує» рецензію на Любчин 

«Тероризм»: «За такі поезо-шлаки графомано - писцю варто було б пройти курс 

української мови в університеті, перечитати класиків, а не вручати літературні 

медальки. Тоді у мене взагалі виникає сумнів у професійності та 

компетентності тих літераторів, які його ними нагороджували! Словом, у 

нашому літературному процесі можна бути графоманом, писати 

«низькопробщину», матюкатися, засмічувати мову...» [21]. Частково на ці 

питання дає відповідь згадана нами Анна Нестерова: «Найсильніше місце 

Любки – потужна енергія, життєва сила. Вона зумовлює і влучні метафори[27],: 
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«ранок принишк і закоцюрблено тулився до мого погляду, наче вуж» [1, c. 57], 

«так бігло життя неначе полівка ховаючись поміж бабів і проблем» [23], 

«любов це нічна чечня» [1, c. 58], «вірші ‒ це невдалі спроби самогубства» [23]. 

І проникливі замальовки: «я люблю слухати... як падає листя... як схлипує 

дитина під час грози» [23], «це циганська віра в твої вологі долоні» [23], 

«головне – дочекатися осені, жовтого листя, спокою, щоб можна було 

знаходити на землі яблука, теплі і втомлені» [1, c. 92]. 

Юрій Завадський, аналізуючи тоді ще єдину збірку майже невідомого в 

літературних колах двадцятирічного студента Андрія Любки, відзначав: «Ми 

мусимо визнати, що йому вдалося першою книгою створити ескіз власного 

особливого поетичного світу. Цей ескіз вже має кілька рівнів прочитання, 

власну термінологію та принципи. Еротизм, політика, журналістські спекуляції, 

юнацькі переживання та все інше разом із таким непотребом, як свобода слова, 

створили міцний поетичний коктейль» [17].  

Найбільш вдало, на нашу думку, про свої вірші висловився (чим і пояснив 

особливість власної поезії) сам автор: «Мені здається, що із позитивних сторін, 

тих, що роблять мої вірші цікавими, була щирість. Це вірші максимально чесні. 

У сучасній молодій європейській поезії ця хвиля називається «нова щирість». 

Це люди, які пишуть про своє відчуття світу, а не пишуть пейзажі, 

громадянську лірику» [41]. 

Вірші Андрія Любки мають чимало недоліків (нецензурна лексика, 

порушення норм мови, автор забагато уваги приділяє алкоголю, сигаретам та 

наркотичним засобам, часто його вірші більше нагадують прозу), але гранична 

відвертість, щирість, емоційна напруженість, потужна енергія, життєва сила та 

реформація поетичної мови дозволили Андрію виробити власний поетичний 

стиль, ввійти до кола провідних українських літераторів та, найголовніше, 

знайти свого читача.  

Та є ще дещо важливе у його віршах, те, про що пишуть всі поети, але 

кожен по-особливому ‒ кохання. Це прекрасне почуття, на нашу думку, займає 
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центральне місце у поетичній творчості Андрія Любки, надихає його і засмучує 

одночасно. Тож саме про любовні мотиви пропонуємо поговорити у 

наступному розділі. 
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РОЗДІЛ ІІ. КОХАННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА З «ЛЮБОВНИМ» 

ПРІЗВИЩЕМ 

2.1. Андрій Любка ‒ поет-еротоман? 

...постійно думати про секс і текст. 

Андр й Любка 

Вважаємо виправданим та доцільним рішення спочатку оглянути загальні 

риси письма та творчу манеру Любки-поета, що спробували зробити у 

попердньому розділі, а вже потім перейти до розгляду любовних мотивів його 

творчості. По-перше, поезія ужгородського письменника (наголошумо на 

поезії, бо романи та есеї Андрія Любка сьогодні майже у всіх літературних 

«топах») й досі залишається маловідомою для українського читача. По-друге, 

вважаємо, що роглядати любовну лірику Любки, не враховуючи всі інші 

особливості його ідіостилю, було б грубою помилкою, адже алкоголь, сигарети, 

подорожі, обсценна лексика створюють автентичний поетичний коктейль, який 

властивий саме поезії Андрія Любки. У цьому переконуємось, оглядаючи ті 

поодинокі рецензії чи огляди поезії закарпатського письменника. Приміром, 

Микола Гуцуляк, аналізуючи третю ( і поки що останню) поетичну збірку 

Любки «Сорок баксів плюс чайові» говорить, що «це просякнутий 

максималізмом панегірик жінці, цигаркам та алкоголю» [13] , а Анна Нестерова 

Любчин «Тероризм» нарікає «навчальним посібником із кохання, пиятики і 

життя» [27]. 

Проаналізувавши поезію, переконуємось, що ,переважно, його ліричний 

герой має два задоволення: алкогольне та любовне: «Ти прийшла несподівано 

наче полюція але стала жаданою як алкоголь» [1, c. 7], «коли ми з хлопцями 

буваємо на пиві коли повз нас проносяться дівки і ми такі усміхнені й сяйливі 

спинися мить прекрасна ти» [1, c. 26]. До того ж зазначені поняття мають певні 

причинно-наслідкові зв'язки: залишившись наодинці, ліричний герой заливає 

горе алкоголем: 

Коли вона зранку прокинеться в іншому місті, 



32 
 

 
 

в якому почне нове життя, 

він вийде з бару і поплентається додому, 

у своє холодне і безлюдне, як пустеля, ліжко [24, c. 23]. 

Словник літературознавчих термінів подає наступне визначення поняття 

«інтимна лірика» ‒ це «мовна назва ліричного твору, в якому панівний мотив ‒ 

любовна пристрасть автора. Таку лірику ще називають «любовною», або 

«еротичною». І.л. розкриває широкий діапазон душевних переживань, постає 

найяскравішим художнім документом історії людського серця; основні мотиви 

поезії мають еротичне забарвлення, зумовлюють витончену інтимізацію буття, 

втаємничення у заповітні істини» [33]. 

Ми вважаємо, що навіть і не потрібно шукати чіткої відповіді на питання: 

«Чому саме про жінок пише Андрій Любка?». Навіть сам автор не може 

пояснити це:«Мій видавець, коли я вислав до нього рукопис збірки, відписав: 

«слухай, там все про жінок і алкоголь, так і має бути»? Хз, я не знаю, як має 

бути, але так просто є» [24, c. 110]. Саме тому не будемо шукати причини, а 

зосередимось на самій поезії. 

Слід наголосити, що молодого Андрія Любку  нарікали  то 

найзавиднішим закарпатським женихом, то поетом-еротоманом. Хоча з 

останнім твердженням автор не погоджується: «Насправді там немає ніякої 

еротики! Так, є кілька разів уживане слово «секс», є жінка, але еротики немає. 

Принаймні я еротику розумію інакше. Думаю, кожен читач у змозі сам скласти 

думку про те, варто чи ні називати мою творчість еротичною. Мене ж еротика 

як тема поезії не цікавить. Я намагаюся розкрити якісь кризові стани душі, в 

яких людина знаходиться на краю» [22]. Молодий привабливий перспективний 

поет привертав увагу багатьох закарпатських дівчат, тому й не дивно, що 

жіночі образи наскрізь заполонили його вірші: «Ти в снігопаді залишишся, я в 

листопаді» [23], «Будити тебе вранці, Приносити каву, потім дві години 

писати Вірші, цілуватися» [1, c. 5], «Уявляєш, я так скучив, що перечитав усі 
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відкриті листи до уряду і міжнародних організацій, які ти підписала»[23], «Ти 

наче вірус нахабно залізла в мій бортовий комп'ютер, і я завис» [1, c. 18]. 

Цікаву тенденцію у віршах Любки відзначає Юрій Завадський: «Важливо 

підкреслити, що персонаж творить свої тексти здебільшого тоді, коли «ти» не 

втручається, спить або відсутній [17]: 

Найголовніше в цьому житті – прокинутися біля тебе 

В ліжку і слухати, як 

Ти спиш [1, c. 19]. 

Часом «ти» виринає лише як спогад про минуле: 

Ти залишаєшся у моїх спогадах, наче на проявлених 

Фотоплівках, найчастіше згадую тебе, перебуваючи в 

Темряві (під час сну, наприклад), найчастіше згадую 

Тебе танцюючою в темряві: без 

Музики, втомлену, але щасливу [23]. 

І якщо жінок у його віршах багато, то їхніх імен ви тут не знайдете. 

Винятком є лише вірш «Тасю», що виступає своєрідниим «Мостом Мірабо» 

Андрія Любки: 

-тасю- 

день розпочато і пляшку почато 

ти далеко і ніч і чай 

а пам’ятаєш я роздягав тебе 

наші розмови про мистецтво 

про іншу хрінь і зливу 

про польські лейтмотиви у антонича 

-(був такий поет)- 

і про любов і про наркотики 

ти ще сказала 

що удвох можна втратити сенс 

і я погодився і живу 
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без тебе наче без сенсу 

наче без сну і наче без сексу без тебе 

але знай: 

між політикою і порносайтами 

між навчанням і пивом 

я однозначно обираю тебе 

наче останні набої 

наче останню надію 

-тасю- [1, c. 34] 

Важко не погодитися із Завадським, який, аналізуюючи цей вірш, робить 

висновок: «Поєднавши у тексті силаботоніку та вільний вірш, поет увиразнив 

його повторюваність, пісенність. Щоправда, мусимо визнати, що строфам 

бракує виразності, – можливо, на це складається надто особистий характер 

висловленого, що набуває сенсу хіба що в міжособистісному контакті між 

персонажем і нею, що має на ім’я Тася[17]. Та чи існував реальний прототип 

Тасі для нас залишається загадкою, адже «письменник цілком може собі 

вигадати п’ять любовних історій і розказати їх, зронюючи скупу чоловічу 

сльозу. Але скільки з них правдивих, а скільки – містифікацій, суто 

літературних сюжетів, ніхто не знає» [11]. 

Інша річ, що саме «тотальне еротичне, часто брутально сексуальне тло 

виявляється єдиним реальним дотиком персонажа віршів Любки до соціуму. 

Засобом сексу він пов’язаний з рештою світу, хоча і від цієї діяльності він 

абстрагований, неначе непричетний. Водночас він прагне показати свою 

зверхність щодо жінок, які йому зустрічалися на шляху. Він, перераховуючи 

своїх партнерок, навіть забуває згадати про свою «теперішню», яка «дивиться 

дурнуваті серіали». Єднаючи секс і алкоголь, персонаж шукає виходу із самого 

себе. У його думках цитати із класиків та сучасників змішалися із 

міркуваннями про «засмаглих студенток», «двоногих пантер» [17]. 
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А може все куди банальніше, може Любка так зациклюється на еротичніх 

мотивах, бо «еротична література стала дуже вигідним засобом заробляння 

грошей» [35]. Та це навряд чи, адже відчувається щирість, емоційність почуттів 

ліричного героя Любки до коханої. Для нього все стає другорядним, 

неважливим, коли поруч вона: 

Я пишу ці рядки і почуваюсь, як  бовдур. 

Але час надійде і ти до мене залізеш під ковдру, 

І всю цю гарячу вічність – поки не спиться – 

Я тобі шепотітиму в вухо ніжні дурниці [24, c. 124]. 

 У вірші «Жінко прекрасно» форма верлібра містить у собі жанрові 

ознаки молитви. Автор використовує прийом ремінісценції, зокрема, 

речитативну форму молитви і специфічну лексику типу «насущний», «в ім'я 

твоє»: 

жінко прекрасна з таким сумним іменем, 

з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею, 

хліб мій насущний, і вдома, і на роботі, і коли ти близкьо, 

і коли ти далеко, жінко прекрасна, 

думаю про тебе, ти дай мені трохи щастя сьогодні, 

дай мені завтра, хліб мій насущний, 

жінко прекрасна, в ім’я твоє, 

в ім’я твоє, в ім’я твоє – 

тричі в ім’я твоє [24, c. 5]. 

Такі засоби зумовлюють двопланове прочитання твору як вірша та як 

олітературненої форми молитви. Цей прийом розрахований на пам'ять читача. 

Запозичені елементи, що натякають на творчість іншого автора, викликають у 

реципієнта складні асоціації, що збагачують сприйняття твору [31]. 

Аналізуючи поетичний доробок Андрія Любки, Ігор Котик великої ваги 

надає поезії «Сьогодні я зрозумів, що ти ніколи не будеш моєю…»: «Він 

складається із двовіршів, кожен з яких у першому рядку подає варіації на 
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задану заголовним рядком тему, а другий рядок звучить до цього 

контрапунктом» [20]. Дослідник навіть закликає укладачів антологій любовної 

поезії звернути увагу на цей текст (а ми звертаємо вашу): 

Не будеш моєю ніколи – 

в коридорі перегоріла лампочка. 

Сьогодні я зрозумів, що я, що ти – 

гори навпроти вікна розсипані, як цукор чи твоє волосся. 

Не хочеш зі мною, не хочеш, не будеш – 

у холодильнику порожньо, як у твоєму серці. 

Не будеш моєю ніколи, ніколи – 

Знову забув купити зубну пасту, хоч би вмиюся [24, c. 23]. 

І у такому виборі Ігоря Котика є певна логіка, адже найкращі інтимні 

вірші у поетів виникають тоді, коли вони спричинені нещасливим коханням 

(це, здається, вже певне літературне правило). Про це говорить і Андрій Любка: 

«З власного досвіду скажу, що найкраще натхнення – від страждання, від 

нерозділеної любові, тому сувора правда літератури така: найкращі музи – ще ті 

сучки!» [38]. 

Наталія Коваль звертає увагу на географію жіночого тіла у віршах Андрія 

Любки, яка «сповнена дотиків, запахів, звуків» [19] : «потім тобі сниться, що 

її тіло / пахне ядерною зброєю, пустелями і циганськими піснями» [24, с. 9], «у 

твоєму голосі – неіснуючі материки, на яких живуть кочові племена» [24, с. 

80], «дивилися в темне вікно, / за яким лежала затихла й погасла Європа, 

лежала, / як мапа чи жінка» [24, с. 59], «червоний перець, як твоє серце» [24, с. 

18]. 

Цікавим є те, як ліричний герой його віршів ставиться до жінки. Часом 

він нарцистичний, самозакоханий егоїст, якого цікавить лише короткочасна 

насолода (секс): 

Та була не вельми красивою,  

Як і більшість моїх жінок, але 
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Безумовно розумною.  

Ця не мала освіти і розмовляла  

На діалекті, що мене відверто дратувало. 

У тої погано пахло з рота. 

У цієї наречений був на заробітках,  

А вона хотіла жити вповні. 

Шрам від апендициту на животі  

Цієї мене особливо збуджував. 

Ця взагалі була школяркою, 

Я довго вагався, але не втримався [1, c. 27] 

Та у більшості випадків він постає як справжній романтик ‒ ніжний, 

лагідний та до нестями закоханий (у цьому найбільша сила Любки як творця 

інтимної лірики: 

Кохаю тебе так, що хочу всім про це розповідати, хочу 

Про це малювати, співати і танцювати. 

Кохаю настільки, що можу плавати під водою і не дихати, 

Можу пити і не напиватися, можу бути студентом і не 

Ходити на пари [23]. 

Часом кохання у його віршах передається через, здавалось би, дрібниці: 

«найпрекрасніше, що бачив у житті – дві наші зубні щітки, які стояли разом у 

ванній кімнаті готелю чужого міста, в якому ми вперше разом прокинулися» 

[24, c. 17], або ж готовністю здійснити шалені речі заради коханої: «Я готовий 

для тебе вивчити латину, читати тобі Овідія в оригіналі під час сексу, 

слухати з тобою Зємфіру, дозволяти тобі ходити в моєму халаті» [24, c. 71], а 

часом через ніжний дотик: «ми простягали одне до одного руки і переплітали 

пальці, засинаючи в тій розкоші» [24, c. 94]. 

Тож чи є його поезія занадто еротичною, і чи можна сміливо нарікати 

Андрія Любку поетом-еротоманом? Словник української мови говорить, що 

еротоманія – це «хворобливо підвищена статева збудливість, психічний розлад 
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на еротичному ґрунті» [34]. Проаналізовані ж зразки поезії, поки що не 

дозволяють ставити такий діагноз ужгородському поету. Урешті-решт, ще раз 

згадаймо слова самого Андрія: «Еротика як тема поезії мене не цікавить» [22]. 

Усе ж, наведені зразки підтверджують, що центральне місце у поетичній 

творчості Андрія Любки займаюють не сигарети й алкоголь (навряд чи б тоді 

його, взагалі, хтось читав), а кохання у всіх його видах та проявах. Андрій пише 

лише те, що відчуває, і це,безумовно, найбільший плюс його віршів. До речі, 

саме про види та  психологію кохання ліричного героя Андрія Любки 

пропонуємо поговорити у наступному параграфі. 

2.2. Психологія кохання ліричного героя  Андрія Любки 

Бо рай – весь цей рай – у твоїх губах. 

Андр й Любка 

Чимало психологів зверталися до феномену кохання, предметом студій 

були різні аспекти цього явища. Достовірно відомо, що кохання буває «різним», 

вміщує багато аспектів (фізіологічний, психологічний, соціальний, духовний і 

т.д.) і станів особистості (турбота, ніжність, повага, захоплення тощо).  

Слід наголосити і на тому, що поняття «кохання» ‒ «одне з небагатьох 

слів, що виражають майже абсолютну абстракцію (наприклад, «істина», «Бог» 

та ін.). А те, що в поняття «кохання» люди вкладають різні значення, не 

викликає сумнівів. Кожна людина кохає по-своєму, і, можливо, саме здатність 

до цього почуття робить людину людиною. У коханні людина відкривається, 

перемагає і зазнає поразки від життя, підноситься і падає, стає вільною і 

залежною...» [15, c. 3]. 

За Л. Каслером, «кохання ‒ ознака наявності потреби у здорової людини; 

це сплав різних емоцій, домінючу роль серед яких має страх втратити джерело 

задоволення своїх потреб. Закоханість робить людину залежною, тривожною, 

заважає її особистісному розвитку. Вона ствиться до об'єкта свого кохання 

амбівалентно: одночасно відчуває до нього і позитивні почуття, наприклад, 

вдячність за життєво важливі блага (перш за все психологічні), і негативні ‒ 
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ненавидить його, як того, хто має над нею владу і може в будь-який момент 

припинити підживлення» [9,c. 14]. Дещо подібну думку висловлює і 

А.Афанасьєв, який вважає, що «кохання ‒ це особливий стан ейфорії, 

викликаний ілюзією стати щасливим в парі з суб'єктом, достатньо наділеним 

тими психічними властивостями, в яких відчувається недостача» [15, c. 8]. 

Глибоким джерелом дослідження почуття кохання та його виявів є 

художня література, яка подає образний опис типових виявів таких взаємин. 

Саме тому поставиkb собі за мету дослідити психологію кохання ліричного 

героя Андрія Любки: прослідкувати, які види кохання  властиві його 

персонажам; зрозуміти на яких стадіях кохання  вони перебувають; з'ясувати 

властиві їм стилі кохання; послуговуючись основними ознаками, що 

характеризують справжнє кохання, дізнатися чи  Любчині персонажі здатні 

кохати по-справжньому. 

На думку В.І. Мустейна, «в поняття «кохання» входить багато 

характеристик ‒ таких, як альтруїзм, інтимність, захопленість, повага, участь, 

довіра, згода, гордість. Вчений визначає три стадії кохання. Перша ‒ 

пристрасне, що включає сильне збудження і базується на сексі, хоча 

сексуальних стосунків може й не бути через внутрішні і зовнішні бар'єри» [15, 

c. 9]. 

Звернувшись до поезії Андрія Любки, можемо відзначити, що досить 

часто саме на цій стадії закоханості перебуває його ліричний герой: «...Спогади 

Про коханих, постійно думати про секс і текст, Приносити в жертву 

авторитет, інтоксикацію, Авітаміноз, вдихати пару від кави, пахощі 

водоростей, Запах твоєї піхви, твого поту, твого єства» [1, c. 15], «На цьому 

балконі після нічного сексу, Після запаху поту, думати надзвичайно важко» [1, 

c. 13], «приходять вночі і стукають в двері засмаглі студентки двоногі 

пантери вологі мов щогли після змивань оголені курви виходять в етери» [1, c. 

52], « О третій ночі в чужому місті, в якійсь країні, добряче напідпитку, 

проводжаючи її додому з нічного клубу, шукаю привід для поцілунку» [24, c. 47]. 
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Друга стадія за В.І. Мустейном ‒ романтичне кохання, яке « таке ж 

сильне як і пристрасне, але сконцентроване на ідеалізації партнера, а не на 

сексуальності» [15, c. 10]. Знову звернувшись до віршів Андрія Любки, 

знаходимо чудові зразки, коли його ліричний герой просто-таки боготворить, 

обожнює свою кохану і готовий заради неї на все, що свідчить про вияв саме 

романтичного кохання: 

Якщо я помру ‒ стану твоїм янголом-охоронцем. 

Просто люби мене, і я захищу тебе від усіх 

бродячих псів цього міста, від усіх комарів і спеки. 

Клич мене на ім´я, і я починатиму тебе цілувати 

за кілька хвилин до твого пробудження. 

Згадуй про мене частіше, і я пильнуватиму, 

щоб на твоїй кухні нічого не пригорало [24, c. 91]. 

Засліплений коханням, ліричний герой його віршів усі свої думки 

присвячує лише їй, адже, здається, нічого кращого, окрім неї, не існує на цілім 

світі: «Знаєш, якщо говорити правду, то твоє волосся найкраще з тих, котрі я 

бачив, а зморшки навколо твоїх очей неймовірно мило виглядають, коли ти 

смієшся» [24, c. 69], «Хочу витрачати на тебе час, читати тебе, як книгу, 

Вдихати твій запах, як пару після дощу, обмінятися з тобою сухожиллями...» 

[1, c. 43]. Він не помічає плинності часу, коли поруч вона: 

мені подобається твоє волосся, конспектувати 

твої розмови, конспектувати твоє волосся, 

жити і не помічати надходження осені, 

босими ногами ходити плоскогір′ями, вранці 

розкласти вогнище, готувати каву, будити 

тебе і будити, разом збирати дрова, 

гриби, в цих місцях росте арніка, запізнілі 

квіти, торкатися вологої кори дерев, 

просто збирати сни [23]. 
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І остання стадія кохання за В.І. Мустейном ‒ подружнє кохання, що 

«виникає або після шлюбу, або якщо партнери перебувають у довготривалому 

зв'язку до шлюбу, базується на постійно зростаючому знанні партнера, яке 

замінює фантазію» [15, c. 10 ]. Та пригадаймо, що наш ліричний герой (все ж не 

ототожнюватимемо його з автором) ще зовсім молодий юнак, тому, навряд чи 

вдасться відшукати нам у поетичному доробку Любки стадію подружнього 

кохання. До того ж, це не властиво любовній ліриці Андрія, адже він не описує 

кохання у  процесі становлення, еволюції, а лише фіксує момент цього почуття, 

яке у нього буває різним, але ніколи подружнім (можливо, такі вірші є десь у 

шухляді). Щоправда, у деяких віршах можемо знайти бажання ліричного героя 

створити сім'ю, чим він виражає на готовність до подружнього життя, до 

подружнього кохання: 

і в одну з ночей, коли я впіймаю останнє яблуко 

і нечутно повернуся в ліжко, аби ти завагітніла, 

нам насниться не минуле і навіть не майбутнє: 

нам насниться музика ‒ не якась конкретна, бетговена або бартока, 

а цілком неймовірна ‒ безмежна, безбережна і 

тепла, як твоє дихання [24, c. 65]. 

Джон Алан Лі розробив свою теорію, за якою виокремив певні стилі ‒ 

властиві кожній людині погляди на кохання. Науковець виділив три стилі. 

«Перший ‒ Ерос ‒ еротичний стиль, який завжди починається з сильного 

фізіологічного потягу. Партнер сприймає іншого партнера як ідеального і не 

помічає його недоліків. Саме прихильники такого стилю закохуються з 

першого погляду, кохають пристрасно» [15, c. 10]. 

 Не потрібно довго шукати ознак цього стилю у поетичного доробку 

Андрія Любки, адже у багатьох його віршах жінка, заради якої головний герой 

здатен робити, на перший погляд, неможливі речі: 

Кохаю так, що автотраси моєї держави нагадують мені твої судини, 

Кохаю так, що небо над нашими головами є лише дзеркалом, кохаю 
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Так, що моє серце здатне виробляти електроенергію, 

Як атомна електростанція [1, 70]. 

Часом,жінка у його віршах прирівнюється до Бога, що свідчить про 

найвищий рівень її ідеалізації та захоплення нею: 

Жінко прекрасна, хліб мій насущний, 

дякую тобі сьогодні, що ти є, 

що ти напускаєш воду у ванну, 

жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях, 

і вводиш мене у спокусу постійно, 

жінко прекрасна, хліб мій насущний, 

дякую тобі й завтра, і післязавтра, і повсякчас за те, 

що ти є, і вводь мене у спокусу, жінко прекрасна [24, c. 7]. 

Ще один стиль кохання за Джоном Аланом Лі (який, на мою думку, 

також властивий персонажам Любки) ‒ Людус. «Прихильники такого стилю 

стилю не присвячують своє життя одному партнеру. Вони ‒ колекціонери 

любовних переживань. Таке кохання ‒ це кохання без обіцянок» [15, c. 10]. 

Молодий та запальний ліричний герой поезії Любки теж не проти стосунків без 

обов'язків (стосунків на одну ніч). Та у цьому, на мою думку, немає нічого 

забороненого й неприпустимого, адже Любка зображує кохання у різних його 

виявах, а найголовніше, відповідно до сьогочасних реалій. Отож і не дивно, що  

часом його герой з проникливого романтика перетворюється на «бабника», 

який пишається великою кількістю колишніх і, здається, не збирається 

зупинятися: 

Ця любила мої вірші і 

Екзальтовано говорила про мистецтва. 

О Боже, ця викладачкою університету, 

Постійно трималася вкрай серйозно. 

Цю я взагалі не хотів, 

Але спортивний рефлекс, все-таки. 
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Ще декілька нічим особливим 

Не відзначалися. 

Ага, ледь не забув. Теперішня 

Дивиться дурнуваті серіали [1, c. 27]. 

Зовсім інша справа полягає у з'ясуванні того чи вміє персонаж Любки 

кохати по-справжньому. Науковці виокремили основні ознаки, що 

характеризують справжнє кохання. Перша ‒ «прояв позитивних емоцій і 

почуттів при зустрічі з коханою людиною або навіть спогадів про неї» [15, c. 

21]. 

У Любки є навіть відповідний вірш «Тебе не забуду», у якому ліричний 

герой з приємністю згадує час проведений з коханою:  

Крім неба й світла, була світлиця  

і запах шкіри, і контур плоті,  

що звав до себе. Нехай святиться  

усе, що доти було і потім [23]. 

Друга ознака ‒ «бажання бути завжди разом. І якщо з деяких причин 

закохані перебувають на відстані, то все ж постійно нерозлучні в думках» [15, 

c. 21]. У поезії «Ти прокинешся зранку і скажеш» персонаж Любки виражає 

саме таке бажання: 

І якщо після смерті існує життя,  

Якщо далі тече ця нестримна ріка, 

Якщо  осінь триває, якщо гріє тепло, 

Якщо поезія вічна, я всім назло 

Далі дивитимусь в твоє лице, 

Далі кохатиму тебе [1, c. 99]. 

Серед основних ознак справжнього кохання також «прагнення закоханих 

до шлюбу і бажання мати дітей». Ліричний герой Любки (можемо говорити 

лише про нього, бо ж ми вже зазначали про пасивність тієї «ти» у його віршах) 

часом вислювлює подібні бажання:  
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Будь зі мною, народжуй мені, дряпай мені спину, 

Чекай мене ввечері, розповідай смішні історії, 

Клади на мене ногу під час сну, читай мої вірші першою, 

Просто будь щасливою разом зі мною [1, c. 84]. 

Психологія кохання ліричного героя Андрія Любки така ж як і психологія 

молодого юнака, який лише вчиться кохати. Часом йому здається, що він 

знайшов ту єдину, з якою проживе все життя, а інколи він і не проти стосунків 

на одну ніч. Саме в цьому і полягає сила Любки як творця любовної лірики, 

адже у його віршах правда, якою б вона не була. 
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ВИСНОВКИ 

Уже в двадцять п'ять років ужгородський поет Андрій Любка мав у 

власному доробку три поетичні збірки, що, безумовно, свідчить про значний 

літературний успіх та продуктивність письменника. Та протягом останніх 

шести років читач не побачив жодного вірша від Андрія Любки, що стало 

наслідком «творчої деградації» ‒ перехід від поезії до прози.   

Поезія Андрія Любки  становить собою  міцний поетичний коктейль, у 

якому  переплетені алкогольно-сигаретні та любовні мотиви: «слухай, там все 

про жінок і алкоголь, так і має бути»? Хз, я не знаю, як має бути, але так 

просто є». 

 У своїх віршах він не соромиться використовувати обсценну лексику, 

яка, втім, виконує лише підсилювально-емоційну функцію, тому справжній 

читач повинен проникнутися настроєм автора аби зрозуміти початковий задум 

поета:  

Шукаючи нову мову, Андрій Любка багато експериментує, тому багато 

його віршів написані верлібром, або поєднанням верлібру та силабо-тоніки: 

Просто думати зранку впадло, особливо 

Якщо мої вірші останнім часом дуже «стабільні»: 

Без надривів у голосі і непотрібних рим, в’язкі, як 

Цей туман, затяжні, як цей дощ. 

  Втім, це не свідчить про невміння Любки писати римовані вірші, бо ж 

таких у його збірках достатньо. Автору просто подобається  грати з мовою, 

шукати нові форми діалогу з читачем. З іншої сторони, пишучи нетрадиційною 

для поезії мовою, поет виражає протест проти всього догматичного та 

«заїждженого», що є в українській літературі. 

Належачи до літературного покоління «двотисячників» (все ж, допоки 

немає альтернативи, послуговуємось поколіннєвим поділом) Андрія Любку 

зараховують до поетів-«піджаданників», тобто тих, які зазнали впливу 

творчості Сергія Жадана. Та у випадку з Андрієм Любкою мова йде не про 

епігонство. Поет запозичує лише певні мотиви творчості свого наставника. 
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Скажімо, яскраво у  творчості обох поетів проглядаються намагання звернутися 

до Бога, алкогольно-сигаретне захоплення, тема подорожей: «Ніби це я на 

початку нашої ери ходив по світу, так, ніби це я брехав апостолам, так, ніби 

це мене розіп’яли». 

Центральне місце у поетичній творчості Андрія Любки займаюють не 

сигарети й алкоголь, а кохання у всіх його видах та проявах: «Найголовніше в 

цьому житті — прокинутися біля тебе В ліжку і слухати як Ти спиш», 

«Уявляєш, я так скучив, що перечитав усі відкриті листи до уряду і 

міжнародних організацій, які ти підписала». Найбільша перевага його віршів 

щирість, особливо, якщо це стосується кохання. Воно у Любчиних віршах 

різне, таке як і в житті. Часом його ліричний герой нагадує ловеласа, який 

шукає стосунків без обов'язків (на одну ніч): 

Цю я взагалі не хотів, 

Але спортивний рефлекс, все-таки. 

Ще декілька нічим особливим 

Не відзначалися. 

Ага, ледь не забув. Теперішня 

Дивиться дурнуваті серіали. 

 Інколи ж він найромантичніша особистість у світі, яка просто-таки 

боготворить свою кохану, не може про неї не думати і здатен заради неї на все: 

і в одну з ночей, коли я впіймаю останнє яблуко 

і нечутно повернуся в ліжко, аби ти завагітніла, 

нам насниться не минуле і навіть не майбутнє: 

нам насниться музика ‒ не якась конкретна, бетговена або 

бартока, 

а цілком неймовірна ‒ безмежна, безбережна і 

тепла, як твоє дихання 

Слід взяти до уваги той факт, що ліричний герой Андрія Любки ‒ 

молодий юнак, який лише вчиться кохати, набирається досвіду у стосунках з 

протилежною статтю. Тому й не дивно, що випадкове знайомство в клубі може 

здатися йому коханням всього життя, але на ранок приходить похмілля і 
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подібне відчуття зникає. Та якщо детально проаналізувати його любовну 

лірику, подивитися на всі історії кохання, які представлені у його віршах, то 

можемо побачити майстерність автора тонко передавати внутрішні 

переживання, які ліричний герой відчуває до коханої.  

Сам автор не прагне бути зразковим поетом, тому спокійно реагує на 

негативні відгуки та критику. У його віршах реальні переживання та почуття, 

які він лише прагне передати читачеві. 

Попри чималу кількість недоліків його поезії, Андрію Любці вдалося 

виробити власний неповторний поетичний коктейль, у якому центральне місце 

відведено коханню. 

Питання не лише любовної лірики, а й всієї поетичної творчості Андрія 

Любки вимагають детального аналізу, адже представлене нами дослідження не 

претендує на стовідсоткову достовірність та істинність, тому означені 

проблеми вважаємо перспективними для подальшого вивчення.   
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